
Protokoll fra årsmøte 25. april 2020 virtuelt møte
i foreningen KVANN

1. Registrering av antall stemmeberettigede
Det var 30 medlemmer påmeldte. Alle med betalt kontingent og med det stemmerett. Kate 
Milosavjevic, som er vert for det virtuelle møtet, registrerte 23 deltakere ved møtets start og
guidet deltakere om hvordan møtet gjennomførest med å be om ordet, chatte og følge taler.
Kate som møtevert og to ved samme pc resulterer i 21 stemmeberettigede.

2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen for årsmøtet
Lone Dybdal sa velkommen og ble valgt til ordstyrer.
Til referent valgtes Susanne Friis Pedersen og til signering av protokoll Ingvild Punsvik og 
Torborg Galteland.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling var rettidig innkalt og etter vedtektene. Det og dagsorden ble godkjent av 
forsamlingen.

4. Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet
Lone fremla forslag til forretningsorden og begrunnet at nettbasert møte ikke er egnet for 
lange innlegg.  Forslaget som tillegg til vedtektene lød:

 Møteleder skal sørge for at alle medlemmer som deltar på årsmøtet slipper til og får 
komme til orde når det er åpnet for spørsmål, innlegg eller debatt.

 Den som legger fram og presenterer en sak eller et forslag får tale maksimalt i 10 
minutter under hovedinnlegget/presentasjonen. Møteleder kan gi unntak for dette. 
Saksansvarlig får dessuten svare på spørsmål og delta i diskusjonen etter de øvrige 
reglene for taletid.

 Hovedinnlegg fra medlemmer som ikke legger fram en sak, skal maksimalt vare i 5 
minutter, med mindre møteleder gir unntak for dette.

 Replikker og spørsmål og svar skal maksimalt vare i 3 minutter for hvert enkelt 
innlegg, med mindre møteleder gir unntak for dette.

 Møteleder bestemmer når det settes strek under diskusjonen om en sak.
 Møteleder bestemmer, eventuelt i samråd med KVANNs styreleder og nestleder, 

hvor lenge hver enkelt sak skal vare i tid og hvor lenge årsmøtet totalt skal vare og 
når det skal avsluttes.

 Dersom årsmøtet arrangeres digitalt, kan det pga. det tekniske opplegget avvikes noe
fra disse taletidsreglene. Møteleder bestemmer hvordan.

Forslaget ble vedtatt uten bemerkninger.

5. Forslag til vedtektsendringer
Lone fremla styrets forslag til vedtektsendringer.
Opprinnelig tekst var:
«§ 6 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis innen utgangen
av januar hvert år. Kontingenten løper fra 01.01. til 31.12. Styret kan vedta rabatert 

1



kontingent som del av en vervekampanje på høsten. Bedrifter, institusjoner og 
organisasjoner betaler medlemskontingent x 2»
Dette ble forslått endret til
 «§ 6 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales ved innmelding og fornyes 
etter 12 måneder via medlemsprofilen på www.kvann.no. Styret kan vedta rabatert 
kontingent som del av en vervekampanje på høsten. Bedrifter, institusjoner og 
organisasjoner betaler medlemskontingent x 2» 

Opprinnelig tekst var:
«§ 10 punkt 9 Velge: a) styreleder og nestleder, samt økonomiansvarlig b) styremedlem(mer)
og varamedlem(mer) c) internrevisor d) valgkomité.
Styret består av inntil 7 faste medlemmer samt 3 varamedlemmer.
Det velges 2 internrevisorer. Revisorene reviderer foreningens årsregnskap og ellers ved 
behov.
Valgkomiteen består av 3 personer.
Valgkomiteen forbereder kandidater og valg til foreningens styre, til revisorer og til ny 
valgkomité til foreningens årsmøte.
Alle roller velges ved simpelt flertall.» 
Dette ble forslått endret til:
«§ 10 punkt 9 Velge: a) styreleder og plantefaglig leder, samt økonomiansvarlig b) 
styremedlem(mer) og varamedlem(mer) c) internrevisor d) valgkomité.
Styreleder har ansvar for å lede styrets arbeide med hovedvekt på det administrative. 
Styreleder kan delegere de daglige driftsoppgavene til en daglig leder / generalsekretær. 
Plantefaglig leder har ansvar for å led utviklingen av laug og øvrige faglige aktiviteter.
Styret består av inntil 9 faste medlemmer samt inntil 4 varamedlemmer.
Det velges 2 internrevisorer. Revisorene reviderer foreningens årsregnskap og ellers ved 
behov.
Valgkomiteen består av 3 personer.
Valgkomiteen forbereder kandidater og valg til foreningens styre, til revisorer og til ny 
valgkomité til foreningens årsmøte.
Alle roller velges ved simpelt flertall.» 

Opprinnelig tekst var:
«§ 12.2 Styrets størrelse Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Foreningen ledes 
av et styre på inntil 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, som mottar alle sakspapirer, men 
stiller kun ved permanent forfall eller når de blir innkalt til møter. Valgperioden for 
styremedlemmer er for to år av gangen, med virkning for nye styremedlemmer fra årsmøtet 
2019 og for alle styremedlemmer fra 2020.»
Dette ble forslått endret til:
 «§ 12.2 Styrets størrelse Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Foreningen ledes 
av et styre på inntil 9 medlemmer og 4 varamedlemmer, som mottar alle sakspapirer, og 
som kan delta uten stemmerett og uten reisegodtgjørelse på alle møter. Når en vara kalles 
inn har den stemmerett og kan få dekket reiseutgifter. Valgperioden for styremedlemmer er 
for to år av gangen. Styreleder og plantefaglig leder velges for ett år av gangen.»
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Årsmøtet kommenterte at vervekampanje kan være på andre tidspunkter enn høsten for 
eksempel i forbindelse med seminar. Derfor ble det foreslått å slette «på høsten» i §6. Siste 
del av setningen om kontingent for bedrifter i §6 ble også foreslått slettes ettersom 
årsmøtet fastsetter kontingent.

Det stemtes med disse to endringen om forslagene og det ble vedtatt med 100 % deltakelse 
og 100 % enighet. 

6. Godkjenning av styrets årsmelding
Bernhard Kløw Askedalen fremla muntlig årsmeldingen fra styret. Han fremhevde 
utadrettede aktiviteter og gjenga noen av de interne drøftelser i styret i den forløpne 
perioden.

Det var ingen utdypende kommentarer eller spørsmål fra forsamlingen.
Godkjent 

7. Godkjenning av regnskap for 2019
Kjell Hødnebø fremla regnskap og sa at det var en gledelig utvikling økonomisk. Foreningen 
fikk støtte fra Landbruksdirektoratet. Han trakk frem de største postene i regnskapet og 
forklarte:
Potetprosjektet er største posten på regnskapet og inneholder utlegg for klonproduksjon ved
Overhalla, brosjyre og koordinering.
Dernest en stor post til ny hjemmeside inkl. lisenser som dette krever.
Besøkshager og reservater utgjorde også en stor post.
Det var en frøkonto separat, hvor det var totalt salg 46.000 kr. herav bonus til foreningen 
godt 17.000 kr som er overført til driftsbudsjettet for 2020. Flere medlemmer hadde frøsalg.
Det var også separat konto for potetprosjektet der 29.000 kr. kom inn som betaling for 
settepoteter.

Det var ikke spørsmål fra årsmøtet til regnskapet. Revisor Kirsty McKinnon hadde godkjent 
uten kommentarer.
Regnskapet ble godkjent. 

8. Godkjenning av foretningsorden for styret
Styret laget i 2017 en forretningsorden, men skal formelt også godkjennes av årsmøtet, 
derfor ble den fremlagt nå.
Se sakspapirer for ordlyd av forretningsorden.

Kjell fra styret la til om punkt 3 og 5 at «nestleder» endres til styrets «administrative leder»
Med denne endring settes det til avstemning og godkjennes av alle enstemmig.

9. Godkjenning av instruks for valgkomite
Kjell fra styret fremla forslag om instruks til valgkomité. Ånden i forslaget var at det skal 
være en aktiv valgkomite. Det skal presiseres at valgkomiteen er valgt for to år og skal 
fungere som tellekorps.
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«Instruks for valgkomité. Valgkomiteen består av 3 personer som velges av årsmøtet. 
Valgkomitéen forbereder kandidater og valg til foreningens styre, til revisorer og til ny 
valgkomité til foreningens årsmøte. Forslag til verv oversendes til styret senest 2 uker før 
årsmøtet, men aller helst før dette. Valgkomiteen skal holde seg godt orientert om 
foreningens og styrets arbeid i løpet av arbeidsåret mellom årsmøtene slik at komiteens 
forslag til styre bidrar til å utvikle foreningen og ivareta medlemmenes interesser og 
foreningens formålsparagraf. Valgkomiteen skal delta på årsmøtet og der legge fram sitt 
forslag. Valgkomiteen kan delta på styremøtene eller andre styresamlinger dersom styret 
inviterer komiteen til dette.

Valgkomiteen fremmer forslag til følgende verv:                                        
Styreleder/plantefaglig leder, nestleder/administrativ leder, økonomiansvarlig og fire faste 
medlemmer, samt tre varamedlemmer (må justeres etter vedtektsendringer).                      Det
fremmes også forslag til 2 internrevisorer og valgkomité.                                              Dersom 
det på årsmøtet er behov for valg av personer til flere verv enn det som nevnes i vedtektene, 
skal styret kommunisere dette på et tidlig stadium til valgkomiteen, senest to måneder før 
årsmøtet. Valgkomiteen legger også fram forslag til personer for disse ekstra vervene i en 
samlet oversikt sammen med de faste vervene.                                                     Alle roller og 
verv velges ved simpelt flertall av årsmøtet. Valgkomiteen fungerer også som tellekorps 
dersom det stemmes over forslagene.»

Deretter gikk årsmøtet til avstemming og forslaget ble godkjent.

10. Laug og laugskomite
Andrew McMillion fremla tankene bak forslaget at målet er få flere aktive og faglig bra 
baserte laug, å bred ut aktivitet og involvere flere i foreningslivet.

»
1. Det opprettes en laugskomité i KVANN. Laugsledere er automatisk en del av 

laugskomiteen med mindre de ikke ønsker det.
2. Laugskomiteen har fullmakt til å godkjenne retningslinjer for laugene.
3. Laugskomiteen skal, i samarbeid meg styret utforme forslag til strategi for et 

langsiktig løp henimot å bygge en struktur for salg av medlemsproduserte frø og en 
plan for et eventuelt nytt prøveprosjektet som del av dette (jevnfør årsmøtesaken om
Kvalitetskriterier for frø og plantemateriale – Temarapport fra styret i KVANN med 
forslag til årsmøtet).»

Forslagene ble drøftet og ga ulike ytringer.
Det er gledelig når folk stiller som laugsledere. Andrew oppfordret laugsledere til å lage 
videoer om frødyrking. Flere laug har allerede laget facebooksider og de er åpne for alle også
ikke-medlemmer og dette brukes til rekruttering. Stephen Barstow delte erfaringen sin at 
mange melder seg inn etter kontakt FB. Geir Amdal etterlyste mer informasjon fra utlandet 
på hjemmesiden. Andrew forklarte om nordisk prosjekt «Frø til fat» og besøket sitt i Finland, 
men syns ikke samarbeide på laugsnivå er på plass enda. Stephen fortalte om besøket sitt i 
USA og prosjektet «rematriacation» som bl.a. resulterte i opprettelse av et kornlaug. 
Bernhard la til at det fins gode dyrkingsveiledninger på nett skrevet av profesjonelle folk.
Kjell orienterte fra fruktlauget. Det ble etterlyst ønske om land til dyrking og svart at det 
også er laug for urban dyrking der det er felleshage å få delta i.
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Det stemtes om de tre forslagene og de ble vedtatt med 95% oppslutting

11. Innkomne forslag 
Andrew fremla forslaget sitt og forklarte at arrangementet er utsatt på ubestemt tid på 
grunn av koronakrisen, men at forslaget ble opprettholdt. Forslaget lød:

«Deltakelse og arrangørstatus Extinction Rebellion Norges miljøfestival

Kvann er invitert til å delta i en felles klima- og miljøfestival i sentrum av Oslo første uke av 
juni. Organisasjonene som er invitert i første omgang til å bli felles arrangører er: Fridays for 
Future, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Extinction Rebellion Norge, Samenes hus, 
Besteforeldrenes klimaaksjon, Amnesty International, NOAH, Permakulturforeningen og 
KVANN.                                                                                                                                                        
Jeg vil med dette fremme et forslag om at KVANN deltar på Extinction Rebellion Norges 
miljøfestival i Oslo den første uken av juni 2020. Jeg mener at KVANN kan bidra positivt til 
denne felles arrangerte klima og miljøfestivalen, se vedlagte invitasjon, som forklarer 
bakgrunn, formål og deltakelse.                                                                                                         
Jeg foreslår at:
1. Jeg (Andrew McMillion) deltar som representant for KVANN (og takker ja til å ha flere 
KVANN medlemmer med meg på stand), der vi blant annet holder frø kurs, og profilerer Fra 
Frø til Fat plantene samt Schubelers Nettverk.
2. At KVANN som organisasjon blir med som felles arrangør i festivalen.»

Forslaget ga anledning til flere ytringer som for eksempel  at man ikke syns det er en god ide 
fordi han ikke støtter Extinction Rebellions . Andre sa at de støttet forslaget fordi det er et 
enkeltstående arrangement og vi trenger ikke være enige i alt. Det ble også nevnt at det var 
bra å legge frem for årsmøtet.

Etter oppfordring til at vi deltar med stand men ikke som arrangør skred forsamlingen til 
avstemning. Første del av forslaget (deltakelse med stand) ble vedtatt. Andre del av forslaget
(deltakelse som med-arrangør) ble forkastet.

12. Kvalitetskriterier for frø og plantemateriale. Salg av frø
Lone fortalte om bakgrunnen og fremla sakspapiret rapport om pilotprosjekt med frøsalg. 
Hun åpnet opp for spørsmål til rapporten og Ragnhild Gjems spurte om andre enn Andrew 
har solgt frø. Andrew har solgt størsteparten, men Stephen har også solgt noe. Eirik Lillebø 
Viken hadde også muligheten i pilotprosjektet. 
Kjell fortalte om sin medvirke på den økonomiske siden. Han understrekte at det i 
pilotprosjektet har vært viktig å ha økonomien adskilt. Dessuten viktig at det var i orden med
Skatteetaten og Mattilsynet. Momsreglene er overholdt og likeens forskrifter fra 
Mattilsynet. Inntektene til foreningen ble med pilotprosjektet nesten fordoblet, men vi er 
fortsatt frivillig forening og det er også viktig å understreke.
Andrew forklarte at flere andre søsterorganisasjoner allerede har frøsalg og nevnte flere 
internasjonale eksempler. 
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Lone fremførte at prinsippet om å dele frø gratis stadig er gjeldende.
Teksten til årsmøtet var:

 «Produksjon og deling av frø og vegetativt plantemateriale er KVANNs kanskje viktigste 
aktivitet, og det følger av det at foreningen må utvikle klare kvalitetskriterier og systemer for
kvalitetssikring. Dette gjelder både for bytting internt mellom medlemmer, men er enda 
viktigere dersom KVANN skal distribuere medlemsprodusert materiale eksternt, slik vi har 
hatt et prøveprosjekt for det siste året. KVANN har en vei å gå før denne oppgaven er løst, og
må derfor først fokusere på dette, og deretter utrede et eventuelt eksternt salg.             
Konklusjoner og forslag til årsmøtet                                                                                                   
Dette er så langt det avtroppende styret har kommet i forhold til disse problemstillingene, og
konklusjonen må derfor bli at vi må oppfordre til en bredest mulig diskusjon og 
informasjonsinnhenting i organisasjonen, og vi foreslår at dette foregår på følgende måte:

1. Det opprettes en gruppe (feks med utgangspunkt i laugskomiteen) som på basis av de
kontakter og forarbeider som er gjort bl.a ifm. prøveprosjektet, ulike seminarer og 
KVANNs generelle kontaktnett:

 Utvikler de problemstillingene som er skissert i dette dokumentet og stiller de 
spørsmål KVANN må stille seg

 Innhenter så mye informasjon som mulig fram til årsmøtet i 2021
 Dokumenterer dette på egnet sted på kvann.no
 Utformer forslag til:

 Kvalitetskriterier
 Strategi for å et evt langsiktig løp henimot å bygge en struktur for salg av 
medlemsproduserte frø (f.eks etter modell av Pro Specie Rara)
 Plan for et evt nytt prøveprosjektet som del av dette.

2. Dette legges så fram innen 1. februar 2021 for behandling på årsmøtet
3. Det avtroppende styret avslutter i.o.m denne rapporten sin befatning med og ansvar 

for saken, og overlater prosessen til årsmøtet, og neste styre.
4. Det understrekes at dette er en så viktig sak at alt arbeide med den må skje med 

størst mulig grad av åpenhet, inklusive kontakt med myndigheter, organisasjoner, 
markedsaktører og medlemmer imellom. Det er viktig at KVANN er seg bevisst internt
at temaet innebærer potensielle konflikter mellom på den ene side KVANNs ideelle 
målsettinger og de som er mest opptatt av dem, og på den annen side 
næringsinteressene og interessentene. Åpenhet og transparens er den beste medisin 
for å forebygge konflikter her.»

Pilotprosjektet er hobby basert og supplerer deling og vil stimulere til at flere folk dyrker 
vekster selv. Utgangspunktet er salg på stand rundt i landet.
Karl Aakerro betonede at kvalitet alltid må stå øverst. Hvis medlemmer ødelegger ved ikke 
ha nok foreldreplanter, krysspollinering, plantehelse osv. kan dette vanne ut sortskriterier.
Bernhard luftet bekymring for spredning av innvasive arter via salgsordningen og fortalte om
sikkerhets sjekk via gode kontakter i Botanisk Forening.
Lone oppsummerte at rapporten og forslaget er til videre bearbeiding frem til neste 
årsmøte.
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Saken ble tatt til etterretning av årsmøtet.

13. Fastsette kontingent og medlemskapsstruktur for 2021
Lone forklarte tankene bak forslaget som har vært diskutert i styret og nettstedsgruppa. Karl 
fra nettverksgruppa utdypete viktigheten av å bruke fult navn i staden for promotering av 
f.eks. en bedrift, men medlemskap via prosjekt/gård kan ha egen kategori.  

Forslag til medlemsstruktur og satser: 
Medlemskap stemmerett kontingent/år
Brukerkonto nei 0
Personlig medlem ja 250
Familie ja, for alle 400
Student * ja 100
Prosjekt / gård ja 250
Bedrift nei 500

Nettstedsgruppas forslag var utfyllende begrunnet i sakspapir til årsmøtet. Det var etter 
fremleggelse av forslaget debat som blant annet viste følgende:

Det var enighet om at medlemskapet er knyttet til en person. Et nøkkelpunkt er om frø er 
hos en person eller et prosjekt – dette innvirker på sporingsverktøy. Det var oppe om 
organisasjon / prosjekt/gård /bedrift kan slås sammen til en kategori.
Det ble oppfordret til dialog med bedrifter/organisasjoner og ny gjennombearbeiding av 
forslaget. Det ble argument at ettersom det berører mange mennesker trengs en avklaring. 
Det var endringsforslag for kategori «student» ble til «ungdom». Satsene nevnt forslaget kan
ikke gjelde før 2021 når årsmøtet har vedtatt dem.

Forslaget ble dermed vedtatt med moderasjoner og innspill som årsmøtet har gitt. Årsmøtet 
ga styret fullmakt til at kategorier avklares og kommer på plass med innspillene fra årsmøtet.

14. Fastsette honorarer og kompensasjon til styre og ramme for særlige oppdrag.
Kjell forklarte at forslaget stammer fra siste årsmøte, hvor det var søkt om kompensasjon til 
organisasjonssekretær og debatten viste at arbeidsbyrde er like stor på andre verv i styret. 
Opprinnelig var beløpene større men i lyset av at styret utvides er man landet på dette 
forslaget. Total beløpet kan ikke fastsettes presist fordi antall video-events ikke er kjent 
enda. Det understrekes dog at video før produksjon må avtales med styret. Dessuten 
debattertes beløpet til webredaktør som er en krevende jobb også. Laugskomiteen har 
ansvaret for webredaktørjobben til videoer og beløpet trekkes over budsjettposten for laug. 
Styrets forslag til punktene i vedtektene §7 og 10:
«Gjelder for arbeid og innsats for et helt år. Beløpet halveres for dem som kun har vervet et 
halvt år.
Kompensasjon til styremedlemmer: (Varamedlemmer til styret mottar ikke kompensasjon)

Styreleder 5000 kr
Nestleder 5000 kr
Kasserer 5000 kr
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Sekretær 5000 kr (Referater, arkiv og organisasjonsmessig kontakt med medl.)
Styremedlemmer 6000 kr (2000 kr for hver av de 3 vanlige styremedlemmene)

Totalt styret: 26.000 kr (Trekkes over budsjettlinje: Adm, drift og styrearbeid)

Faste oppdrag:
Potetkoordinator 5000 kr (Organiserer potetprosjektet)
Web-redaktør 5000 kr (Redaktør for KVANNs hjemmeside)
Katalogkoordinator 15000 kr (Organiserer to plantekataloger i årets)

Totalt faste oppdrag: 25.000 kr (Oppdragene trekkes over egne budsjettlinjer)

Andre oppdrag i 2020:
Youtube/video-redaktør: 15.000 kr (Trekkes over Plantelaugets budsjettlinje)

Totalt styret, faste og andre oppdrag i 2020: 66.000 kr

Øvrig kompensasjon for arbeid, innsats eller oppdrag:
Etter retningslinjene kan styret vedta kompensasjon for særlige oppdrag. Satser for særlige 
oppdrag vil variere avhengig av oppdragets art. Styret må vurdere dette i hver enkelt sak.

Forslag til satser for enkelte oppdrag:
Forelesning, kurs eller webinar (dag/kveld): 5.000 kr (faglig tyngde, mer forberedelser)
Youtube-video, webinar el.lign. av kortere varighet: 3.000 kr
Mindre innslag i tekst, bilder eller video»snutt»: 1.000-2.000 kr
Slike oppdrag vil komme i tillegg til totalsummen på 66.000 kr»

Forslaget til ramme for honorar ble vedtatt enstemmig av årsmøtet.

15. Arbeidsplan for 2020
Stephen fremla arbeidplanen.
Samarbeide som er påbegynt fortsetter for eksempel med Genressurssenteret, Frøsamler-
organisasjoner, Sopp og Nyttevekstforeningen, potetprosjektet som er i rute.
Nye aktiviteter er «Rematrication» i samarbeid med amerikansk søsterorganisasjon. Nordisk 
prosjekt er også nytt av året med promotering av fem norske sorter. 
Planteinformasjon, som etter hvert blir tilgjengelig på hjemmeside, og Schübelers nettverk 
for prestegårdshager er også ny. 
Laug og nettverk vil avlaste styret og aktiviteten breddes ut.

Kjell utdypete at arbeidsplanen var basert på søknad til Landbruksdirektoratet og var 
utarbeidet før koronasituasjonen. Direktoratet har tildelt 180.000 kr. – ikke det fulle 
omsøkte beløpet. Noe er avlyst på grunn av korona-virus situasjonen.
Likeens utdypete han at arbeidsplanen var samsvarende med det strategiarbeidet som ble 
påbegynt ved årsmøtet i Leikanger 2018. Detter innebar tre pilarer 1) orden i eget hus 2) 
orientere seg ut mot omverdenen 3) samarbeide med andre organisasjoner.
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Flere medlemmer tok ordet og betonet blant annet behov for kurs og kvalitetssikring. 
Bevaringsperspektivet og politikk ble også berørt. Ideologi i forhold til dyrking ble også vendt
og drøftet.
Kjell oppsummerte at medlemmene slutter opp om foreningens kjerneverdier. Det viste også
en stor bredde og toleranse i metodikk. Utfordring med tilgang på land var også et innspill. 
Han takket for innspill.

Arbeidsplanen ble vedtatt enstemmig og alle innspill vil bli tatt med videre.

16. Budsjett for 2020
Kjell fremla forslaget som er basert på søknaden til Landbruksdirektoratet for 2020 og justert
etter det tildelte beløpet.
Styret ber om årsmøtets aksept for å kunne omdisponere midlene mellom postene når det 
er nødvendig for årets drift og aktiviteter, spesielt pga. koronasituasjonen.

Budsjett hadde også sakspapir som var utsendt før årsmøtet. Noen nøkkeltall var:

Forventede inntekter: fra kontingent: 170 000 kr og støtte fra Landbruks-direktoratet: 
180 000 kr. I tillegg legges det opp til å bruke noe oppsparte midler: 40 000. 
Forventede utgifter: 390 000 kr (totalt budsjett minus dugnadsinnsats)

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til budsjettet som ble vedtatt med inneværende 
kommentarer fra styret ved fremleggelsen.

17. Valg 
Berit Børte fremla valgkomiteens arbeid. Samarbeidsevne og det å utfylle hverandre er 
viktige ting som komiteen har lagt vekt på. Ane Mari Aakernes presenterte status og 
kandidater.
Andrew forklarte at det er en misforståelse at Kate ville trekke seg fra styret. Hun er fortsatt 
kandidat. Kandidatene Rita Amundsen, Ingrid Indergaard, Ragnhild Gjems, Christer Norman 
og Silvia Lesoil presenterte seg selv og ble budt velkomne. Kjell Hødnebø, Susanne Friis 
Pedersen og Päivi Särkelä sluttet og  Eirik Lillebøe Vågen trakk seg fra valgkomiteen. Alle ble 
takket for innsatsen

Det ny styre som valgtes var:
Leder: Lone Dybdal. Fagleder: Stephen Barstow. Økonomiansvarlig: Rita Amundnes (ny).
Øvrige medlemmer: Bernhard Kløw Askedalen, Kate Milosajevic, Aasta Uri, Andrew 
McMillion, Ingrid Indergaard(ny)
Varamedlemmer: Lasse Elden og Christer Norman (ny)

Ny til valgkomité valgtes Susanne Friis Pedersen 

Ny revisor ble Kjell Hødnebø.

Eventsekretær: Silvia Soleil (Ny)
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Nettredaksjon: Lone Dybdal (nettredaktør), Stephen Barstow (redaktør for nyhetsbrevet), 
Rebecca Bond

Nett-teknisk gruppe (NY): Kristine Vike-Jonas, Tove Johansen, Paal Joachim Romdahl, 
Geir Amdal

Det ble stemt anonymt og skriftlig på leder, nestleder, kasserer og øvrige verv under ett.
Det ble etterlyst kandidater til ledig plass i styret, to vara, noen til webredaksjonen. Det var 
ikke flere kandidater, men enighet om at styret kan supplere underveis.

For protokollens riktighet signeres:

Sted og dato: Sted og dato:
Oslo, 28/4- 2020                                                                           Sør-Odal, 29/4- 2020
------------------------------------------ --------------------------------------------

------------------------------------------ ---------------------------------------------
Torborg Galteland Ingvild Kvarstein Punsvik
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